
z á p i e čo 23/0

z veřejnéhe zase'áni zastupitel tva O'ce Lbeta, které se
kenale 'ne 9.11.2009 v 1 he'in na O'ecnia úřa'u v Lhetě.

pregraa: 1)
2)
3)
4)
5)

Zahájeni
Kentrela zápisu z inuléhe zase'áni
Deělá pešta

iskuse
Závěr

Přitemni: Jan Krkavec, Jiři Ďásek, in~. Jesef ~t pán, Alena K.pejsk.vá, Jiři
K.linský.

Oaluvena: Věra K. tel.cká.

Ověř. atelé zápisu: ing. J.se! těpán, Jiři K.linský.

Zapisevatel: Al a K.pejskevá.

K je_netlivým 'e_ům ,regramu:

k '._u 1: Z hájeni.

Veřejné zase.áni ři_il staresta .'ce p. Jan Kr y c, který v úve'u veřej éh. zas .á i
přivítal přiteané zastupitele .'ce a p. Milan Č rnéh., zprac.v tel stu_ie zástav'y
l.kality u rekr. Jezera r.'. '.my. Pr.hlásil, že je'náni zastupitelstva .'c. (ZU) j
řá_ně avelán. a vyhlášen •• Kenstat.val přitemn.st na'pel.vični většiny členů ZO a
prehlásil zas _áni za usnášenisc .pné. ávrh pr.graau je_náni ZO 'yl 8chvLlen vi mi
hlasy. Ověřevateli zápisu 'yli zv.leni ing. J.8e! tVpán a p. Jiři K.linský, zapi .-
vatelem pi. Alena K.pejskevá.

k '._u 2: K.ntr.la zápisu z _inuléh. zase_áni.

Star.sta .'ce prehlásil, že zápis z _inuléh. zase_áni ZO ze _ne 2 .1 .200
ný i .věřevateli .věřen a vyležen k nahlé'nuti na O'.cni úřa_u ve Lb.tě.
ně_u vzneseny žá'né ná itky ani přip ••inky.

'yl zvele-
'yly pr.ti

k '._u 3:

Městya Všetaty - rezh._nuti e .veleni •• _straněni stav'y prá_ lny na stp. č. 12 u p.
,Václ va l.zák, lavnevská 20

ov,~~aHere_ěřice - na.i_ka .vetřeni str. ů i p 'tnýc (pr.j._ná sa .šetřeni ti u
na _v.ř p. V. lezáka, který j p átný str._._)

Kěstys Všetaty - rezh._nutí • z ěně využiti územi z laea na zahra u aanž. Bay r.vých,
ul. K Le8nu 1 3

n.LI- St. eleslav - r.zhe_nutí • pev.leni _e . ČOV pre
ul. Šireká 024

ěÚ Bran_ýs



- 2 -

Pan Milan Černý ._al výkla_ a inf.rmace ke sal.uvám ke 8 ěnám p.zeaků v l.kalitě
u rekr. Jezera, schválené v 1. změně ÚP k výstav_ě r••• _.mů.
Star.sta inf.rm.val • zajištění mikulášské zá_avy pr. _ěti a _ál • akci vysázeni
str.mů p.4él silnice k železničnímu řejez'u - věc au'e ještě pr.jeanána B řeaitele.
SÚS Mnich.v. Hra_iště.

Jiří á8~ žá_al • přistavení valniku na ._vez shr aanéh. listí v chatevé ._lasti.
Jiří K.lineký navrhl umí těni 2 8aa záchranných kruhů lany na _řehu rekr. Jezera
z áčele p.m.c~.picim se li'em - zál.žit.st e ještě pr.je_ná 8 sp.1~čn.sti Jezer.
Lb.ta s.r •••

k _.au S: Závěr.

Star.sta p.aěkeval přit.mný. zastupitel·. a p. Černému za úča&t na _neěnim zas._ání.

Jeanáni _yl. uk.nčen. ve 20,45 h.ain.

d.~v v. C1 ••ver.záp18u •••••••••• 0 ••

zapi ovatel .:f1r.6:.,:ť; .
Ý.'!(

2 ••věř.zápisu ••••~;: ••••••••• o.

Vs Lh.tě _ne

_alši přít.mný čl n ZD •••

Star.sta ._ce •••••••••••••••••••••• 0


